
ZA NAMI SO TRADICIONALNE ŠPORTNE IGRE 

Po pomladanski odpovedi, so se v lepem jesenskem dnevu, v 
ponedeljek, 21. oktobra 2019, teţko pričakovane tradicionalne športne 
igre Zveze klubov Slovenije, vendarle odvile. 
 
Poudarek je bil na športnem in druţabnem srečanju upokojenih policistov 
oziroma članov regijskih klubov. Tekmovalcem smo pred začetkom iger 
zaţeleli obilo  športnih uţitkov, dobrih rezultatov in prijateljskega 
druţenja.  
Tekmovanje je potekalo v najbolj priljubljenih športnih disciplinah 
upokojenih delavcev, in sicer v  streljanju z zračno puško, namiznem 
tenisu, kegljanju, balinanju in šahu. 
 

 
 
Na koncu je bilo veliko športnih uţitkov, pa tudi dobrih rezultatov.Igre so 
se uspešno končale, kar je dodatna spodbuda za vse naše odlične ekipe 
in posameznike.Naši športniki so dober vzgled vsem našim članicam in 
članom. Zaradi njihove vztrajnosti, zavzetosti, trdega dela in neizmerne 
ţelje, je bila bilanca osvojenih pokalov in medalj velika. Doseţeni 
rezultati pa vrhunski. 



V izjemni konkurenci številnih ekip je prvo mesto dosegla ekipa naših 
strelcev z zračno puško. Ekipo so sestavljali: Peter Golob, Joţe Majhenič 
in Silvo Kostanjšek. Med posameznimi tekmovalci vseh ekip je bil 
najboljši strelec, z največ doseţenimi krogi, Peter Golob, tretje mesto je 
dosegel Joţe Majhenič. 

 

Prvo mesto so zasedli tudi naši šahisti. Na črno belih šahovskih poljih so 
se »borili«; Karl Cojhter, Danilo Kajnih, Mirko Slana in Milojko Cerkovnik. 

 



V športni panogi – balinanje, je naša ekipa zasedla drugo mesto. Prijetna 
igra na prostem je pritegnila veliko pozornosti tekmovalcev in 
spremljevalcev. 

 

V namiznem tenisu sta tekmovala Milan Stergar in Joţe Ţiţek. Letos je 
bila igra za naša tekmovalca še posebej naporna, saj so igrali po sistemu 
»izpadanja«. Dosegla sta odlično tretje mesto. Tretji pa je bil med vsemi 
tekmovalci tudi Joţe Ţiţek. 

 



V najtrofejnešem dvoranskem športu, pri katerem se podira keglje, so za 
naš klub nastopili: Franjo Kure, Ivo Raboteg, Dragica Durič in Janez 
Podgoršek. V izenačeni in teţki borbi so osvojili tretje mesto. Med vsemi 
nastopajočimi  je, z največ podrtimi keglji, tretje mesto zasedel Ivo 
Raboteg.  

 

Zmagovalne ekipe so prejele pokal, prvi trije tekmovalci, v posamezni 
športni panogi, pa medaljo in praktično darilo. 

 

Še dolgo nam bo v mislih odzvanjala ţlahtnost medalj, ki so jih prejeli 
naši posamezni tekmovalci in pokalov, ki so jih prejele ekipe. 

Spoštovani športniki, 
hvala za vse, kar ste doslej storili za večjo prepoznavnost in uspešnost 
našega kluba. In hvala, da vztrajate, da dajete vzgled številnim 
generacijam, in da krepite zdrav oziroma športni duh v vrstahnaših 
članov, upokojencev. 

Športni pozdrav, in nasvidenje spet v letu 2020. 

Zapisal in foto: Mirko Ploj 


